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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

بسياری از کشورهای دنيا گردشگری 
را صنعتــی 24 ســاعته می داننــد و 
سال هاســت بســياری از شــهرهای 
توريستی خواب را به چشم نمی بينند و 
مراکز تفرجگاهی و تفريحی به صورت 
شــبانه روزی در حال خدمات رسانی به 
شهروندان و گردشگران  داخلی و خارجی 

هستند. 
مقاصد گردشــگری درصدد يافتن 
راه هــای جديدی برای رقابــت در بازار 
گردشگری هستند و گردشگری شبانه به 
عنوان يکی از اين راه ها در سـال های اخير 

مورد توجه قرارگرفته اسـت.
گردشگران تمايل دارند يک مقصد 
گردشگری را به شيوه های مختلف تجربه 
و درك کنند؛ در اين ميــان، زمان يک 
عامل بسيار مؤثر اســت. حضور مردم 
در ساعات مختلف شــبانه روز می تواند 
شاخصی برای فضاهای عمومی موفق 
محسـوب شـود. زندگی شـبانه سـهم 
مؤثری در اقتصـــاد داخلی شـــهرها 

دارد و در توليــد، توزيع و ســازماندهی 
صنعت گردشــگری نقش مهمی دارد. 
حضور فعاليت های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی و تفريحی پس از ساعات کاری 
موجــب بازتوليد بســياری از فضاهای 
شهری می شــود؛ به عالوه، جذابيت و 
سرزندگی بيشتر اين مناطق برای ساکنان 
و بازديدکنندگان را موجب می شــود. 
بدين ترتيب با رونق شــبانه فعاليت ها 
و فضاهای شــهری، گردشگری شبانه 
شهری توسعه می يابد؛ به طور متقابل، 
توسعه گردشگری شبانه به رونق هر چه 
بيشــتر فعاليت ها و افزايش درآمدهای 
گردشــگری می انجامد. گردشــگری 
شــبانه فرصت های قابل توجهی را در 
شهرهای ميزبان ايجاد می کند و با فراگير 
شدن آن به ويژه اگر متکی بر جاذبه های 
منحصربه فردی باشد، می تواند در جذب 
گردشگر در ســطوح منطقه ای، ملی و 

بين المللی مؤثر واقع شـود.
در ايــران امکان بازديد از بيشـــتر 
جاذبه های گردشـگری و بهره مندی از 
امکانات و خدمات مربوط به آن ها، عمدتاً 
محدود به ساعات روز است؛ اين وضعيت 
سبب می شود ساعات شبانگاهی بدون 

انجام فعاليت خاصی سپری شود. اين در 
حالی است که بسياری از فضاهای جذاب 
گردشگری، قابليت استفاده در ساعات 
شبانه را دارند و حتی تفاوت قابل مالحظه 
ســيما و منظر شــــبانه بســياری از 
فضــــاها از منظر روزانه آن ها، خود به 
ايجاد جاذبه جديدی منجر می شــود و 
می تواند برای گردشگران جالب توجه 
باشــد. محدود بودن بخــش عمده ای 
از فعاليت های گردشــگری شهری به 
ســاعات روز، رضايتمنــدی ذينفعان 

گردشگری را تحت تأثير قرار می دهد.
گردشگران معموال تمايل دارند در 
طول دوره ســفر از انجــام فعاليت های 
گردشــگری بيشــترين و بهتريــن 
بهره را ببرنــد که اين موضــوع به طور 
مستقيم با مســئله زماِن امکان حضور 
و بازديد از فضاهای جاذب گردشــگری 
مرتبط اســت. از طرفی سطح وسيعی 
از کشــور ازجمله اســتان فارس دارای 
اقليم نسبتاً گرم و خشک است و همين 
مسئله موجب می شــود گردشگران در 
هنگام حضور در بســياری از فضاها در 
ساعات روز آســايش حرارتی مطلوبی 
نداشــته باشــند؛ به عالوه، با توجه به 

اينکه بســــياری از افــراد و خانواده ها 
ســفرهای تفريحی و انجام فعاليت های 
گردشــــگری موردنظرشــان را برای 
فصــل تابســتان برنامه ريزی می نمايند، 
گرمای هوا و در نتيجه، عدم آســايش 
حرارتی در کاهش رضايتمندی ســفر 
گردشــگران مؤثر خواهد بــود. در اين 
شرايط، از طرفی ساعات شبانه به عنوان 
مدت زمان از دست رفته تلقی می شود 
و از طرفی در موارد بسياری، مطلوبيت 
مورد نظر طی ســــاعات روز حاصــل 
نمی شــود. از اين رو، بررسی ابعاد مختلف 
توسعه گردشگری شبانه شهری ضروری 
می نمايد. عالوه بر گردشگران خارجی، 
بســياری از شــهروندان و گردشگران 
داخلی نيز عالقه مند حضور شــبانه در 
پايتخت و برخی کالنشــهرها هستند. 
شـهر شـيراز به عنوان يکی از کانون های 
اصلی گردشگری در کشور، پتانسيل های 

قابل توجهی در اين زمينه دارد.
ضرورت تالش برای رونق 

گردشگری شبانه تخت جمشید
در همين راســتا مدير پايگاه ميراث 
جهانی تخت جمشــيد، با اشاره به لزوم 
توجه به نورپردازی و معماری نور در اين 
مجموعه، تالش برای رونق گردشگری 
شبانه تخت جمشــيد با در نظر گرفتن 
مسائل و جنبه های مختلف را يادآور شد.

به گزارش روابط عمومی پايگاه ميراث 
جهانی تخت جمشيد، نشست تخصصی 
نقش نورپردازی در بناهــای تاريخی و 
تاثير نورپــردازی در بازاريابی مجموعه 
جهانی تخت جمشيد و ساير تاسيسات 
گردشگری با ايراد سخنرانی متخصصان 
اين حوزه و با حضور مدير پايگاه ميراث 
جهانی تخت جمشــيد، کارشناسان، 
مديران اقامتگاه ها با هدف فرهنگ سازی 
و تعريف مسير آتی صنعت گردشگری 
در تاالر تشريفات مجموعه جهانی تخت 
جمشيد، برگزار شد. مدير پايگاه ميراث 
جهانی تخت جمشيد گفت: ظرفيت های 
بســيار زياد تاريخــی در اين مجموعه 

جهانی وجود دارد، گرچه نسبت به اين 
مجموعه نوعی شناخت همگانی وجود 
دارد اما شناساندن ابعاد مختلف تاريخی 
و تمدنی اين اثر و ديگر آثار تاريخی واقع 
در حريم تخت جمشيد برای جذب بهتر 
و بيشتر گردشگران، نيازمند برنامه ريزی 

و مناسب سازی شرايط معرفی است.
حميد فدايی با اشــاره بــه اهميت 
توجه به ابعاد مختلف گردشگری، گفت: 
می توان ظرفيت های شــبانه بازديد از 
آثار جهانی را برنامه ريــزی و فعال کرد، 
اين اقــدام می توانــد در اقتصاد جامعه 
محلی بسيار تاثيرگذار باشد. البته عملی 
کردن اين مهم، نياز بــه ايجاد و ارتقای 
زيرساخت ها دارد. او با بيان اينکه موضوع 
نور در ارتقای کيفيت بصری محوطه ها 
و ارائه تجربه ای نوين به مخاطبين، جزو 
مهم ترين مولفه ها در ترويج بازديد شبانه 
است، گفت: تخت جمشيد از نخستين 
محوطه هايی ست که برنامه نور و صدا از 
آغاز دهه پنجاه خورشــيدی در آن اجرا 
شد که يک برنامه فصلی بود، با توجه به 
درخواســت های مکرر، ضرورت اجرای 
اين پروژه با ايجاد زيرساخت های الزم و 
در نظر گرفتن حساسيت های حفاظتی و 
ايمنی و ... و تدوين و انجام يک برنامه ثابت 
احساس می شــود. مدير پايگاه ميراث 
جهانی تخت جمشيد، خاطرنشان کرد: 
با در نظر گرفتن مسايل حفاظتی، هدايت 
گردشــگران با ايجاد مسيرهای تعريف 
شده گردشــگری از ضروريات بازديد 
شــبانه خواهد بود و به ويژه نورپردازی 
تاثير شگرفی در هدايت مطلوب گردشگر 
و معرفی بهتر آثار خواهد داشت و ضمن 
ارتقای کيفيت فضا، حس هويتی منبعث 

از بازديد را خواهد افزود. 
کسب ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای 

گردشگری دنیا در شب 
يک متخصص مديريت بازاريابی نيز با 
اشاره به نقش نورپردازی در بازاريابی بهتر 
گردشگری آثار تاريخی، گفت: با وجود 
آنکه در دنيا ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای 

خدمات مصرفی در شــب ارائه می شود 
اما ما با داشتن مجموعه های منحصر به 
فردی چون تخت جمشيد از درآمدزايی 
فرهنگی و اقتصادی نســبت به اين امر، 
بی بهره ايم. محمدمهدی ابراهيمی افزود: 
تلفيقی از علــوم مختلف برای خروجی 
بهتر به لحاظ افزايش بهره وری از لحاظ 
درآمدزايــی و ارزش افزوده ای که حوزه 
گردشگری می تواند ايجاد کند، مسير 
بهتری را برای آينده صنعت گردشگری 
ترســيم خواهد کرد. ابراهيمی با بيان 
اينکه گردشگری ارائه کاال نيست، گفت: 
افزايش راندمان و بهره بــرداری بهتر از 
طريق موضوعات فرهنگی و در کنار آن 
موضوعات اقتصادی با شــاخص های 
فرهنگی يا ديدگاه های مخاطبين شکلی 
مناسب تر پيدا می کنند و تخت جمشيد 
به عنوان يک برند بين المللی و اهميتی 
که فراتر از ساير مجموعه های گردشگری 
دارد می تواند در رابطه اثربخشی الزم خود 
را داشته باشد. اين متخصص مديريت 
بازاريابی گفت: با توجه به بازاريابی حسی و 
بازاريابی عصبی، انتخاب کاالها و خدمات 
در شب بيشتر ناشی از احساسات است تا 
منطق، لذا می توان گفت امکان ارتقای 
درآمد در اين زمان از شــبانه روز بيشتر 
اســت؛ گرچه موضوع نورپردازی فقط 
يکی از ابزارهای جذب گردشگری است 
اما استانداردهايی بين المللی برای بهره 

گرفتن از ساير ابزارها وجود دارد.
ابراهيمــی با اشــاره بــه اهميت 
خســارت های وارده شــده به واسطه 
شيوع کرونا به بخش گردشگری، گفت: 
مفهوم گردشگری و تعريف آن به عنوان 
صنعت، مديريت صنعت گردشــگری 
يا باز هم فراتر، سياســت هايی که بايد 
بر مديريت صنعت گردشــگری حاکم 
باشد و همچنين داشتن استراتژی ها و 
گستردن آن در مقياس بين المللی کرونا 
و هوشمندســازی اين موارد از اقدامات 
الزم برای پايداری صنعت گردشگری، 

محسوب می شود.

در نشست تخصصی نقش نورپردازی در بازاریابی بهتر آثار تاریخی تأکید شد؛

ضرورت فعال سازی ظرفیت های گردشگری شبانه
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تئاتر

موسیقی

جشنواره ســی ونهم فيلم فجر در تدارك برگزاری در 
سومين سطح خود، يعنی اکران مردمی است تا با ظرفيتی 
محدود پذيــرای مخاطبــان در تهران و بعضــی ديگر از 

استان های کشور باشد.
 به گزارش ايسنا، چند روز قبل رئيس سازمان سينمايی 
ابراز اميدواری کرده بود تا با مهيا شــدن شــرايط کشور، 
سينماهای مردمی هم به جشنواره فيلم فجر اضافه شوند 
و کيانــوش جهانپور - رييس مرکزاطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی - نيز 
با بيان اينکه »اين انتظار که جشــنواره مانند ســال های 

قبل برگزار شــود طبيعتا وجود نــدارد«، گفت: اگرچه به 
واسطه محدوديت هايی که اعمال شده، شرايط مبتاليان و 
مرگ ومير ناشی از کرونا با نزديک شدن به روزهای برگزاری 
جشــنواره بهبود پيدا کرده اســت اما نکته مهم آن است 
که اين موضوع وجهی شــکننده دارد و اين شکنندگی در 
اوضاع، اين هشدار را باقی می گذارد که رعايت پروتکل های 
بهداشتی، شيوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی بايد 
صورت بگيرد لذا جشــنواره امسال تفاوت عمده ای با کليه 
ادوار گذشته خود دارد.  با اين حال ستاد برگزاری جشنواره 
همانند آنچه برای ســطح دوم يعنی حضور اصحاب رسانه 

و منتقدان پيش بينی کرده بــود، مقدماتی را برای حضور 
احتمالی مردم هم تدارك ديده اســت و گويا سينماهای 
زيادی متقاضی شرکت در اکران مردمی جشنواره هستند. 
به اين ترتيب پس از گمانه زنی های متعدد برای چگونگی 
برگزاری جشنواره سی ونهم فيلم فجر دراين سال کرونايی، 
اين رويداد در هر سه سطح پيش بينی شده برگزار می شود و 
جای طرح پرسش هايی وجود دارد از جمله اينکه آيا مردم 
با توجه به شرايط فعلی، از فيلم های جشنواره فجر استقبال 
می کنند؟ آيا راهی برای کنترل افرادی که در جشــنواره 
بليت دارند پيش بينی شده است؟ با توجه به اينکه جشنواره 

فجر همواره عالقه مندان و مخاطبان خاص خود را داشته، 
در صورت ازدحام احتمالی کسانی که موفق به خريد بليت 
نشده اند چه اقدامی برای کنترل شرايط انجام خواهد شد؟

اما و اگرهای اکران مردمی جشنواره فیلم فجر در سال کرونازده

بهروز فائقیان

»ُمچالگی«، بازخوانی بيان گرايانه  يک وضعيت 
زيستی ناهنجار اســت. وضعيتی برساخته که 
در عين ناگزيــر يا غيرقابل اجتنــاب بودن، نگاه 
هشداردهنده و البته ســرزنش بار هنرمند را هم 
همــراه دارد. هنرمند در اينجــا بيش تر از آن که 
تنها راوی اين پيش آمد ناگزير باشــد، يا تنها در 
جای پرســش کننده از اين که »چطور به اينجا 
رسيديم؟«، اين موقعيت متأثرکننده و در عين 

حال شرم آور را بر سرمان می کوبد. 

اســتراتژی هنرمند در اين مجموعه  حاوی 
ســرديس ها و پيکره ها که گاه در جای ابژه های 
هنری ظاهر می شــوند، اغلب دوگانه ای را شکل 
می دهد که جــز آن که ناظر بر امــر بيرونی و امر 
درونی  است، يک نوع ارتباط علت و معلولی يا رفت 
و برگشتی را پيش می کشد. اين رفت و برگشت 
بصری/مفهومی که هنرمند از کنارهم گذاشتن 
دو يا چند پيکره  يکسان به آن دست پيدا می کند، 
گاهی »آن طور بودن« و »اين طور شدن« را توضيح 
می دهد، و گاه اساساً توصيف کننده  روند طور به 
طور شدن امور است. همزمان،در اين گفت وگويی 
که از برابر گذاشتن پيکره ها در روبه روی هم شکل 
می گيرد، دوگانه ای ظاهر می شود که مخاطب را در 

جايگزينی مداوم يکی با ديگری می برد و می آورد. 
بيش تر از اين ها، برابر گذاشــتن نسخه های 
دوتايی پيکره ها، گاهی فراتر از گفت وگوی متقابل 
به نزاعی منجر می شود که مچاله شدن يکی يا هر 
دو را به دنبال دارد. اين مچالگی به عنوان عارضه  ای 
بشــری که هنرمند به آن اشــاره دارد، مترادف 
دفرماسيونی است که در تلقی شکلی هنرمند از اين 

وضعيت ظاهر شده است. به اين ترتيب در اين جا 
تغيير شکل/تغيير ماهيت چيزها همزمان و به طرز 
اجتناب ناپذيری غيرقابل تفکيک و جداسازی به 
نظر می رسد. نشانگان امر بيرونی و امر درونی که 
هنرمند همزمان و به يک اندازه به آن  توجه دارد، باز 
هم اغلب در ساختاری دوتايی بروز پيدا می کند؛ 
يکی پيکره و ديگری در قالب سازه ای الحاقی که 

پيکره را در برگرفته، به آن رسوخ کرده و می رود 
تا در خود هضمش کند، امکان تحرك و پويايی را 
از آن بگيرد و اين تغيير شکل تحميل شده را برای 

هميشه تثبيت کند. 
مچاله  شــدن و تغيير ماهيت و اين که چنين 
پديده ای تا چه اندازه برای مخاطب ملموس است، 
پرسش هنرمند از او هم هست.  او در گروهی ديگر 
از پيکره ها يا سرديس هايش به وضوح در درك 
شــدن اين وضعيت ترديد می کند يا دست کم 
موضعی طعنه آميز در اين باره دارد. آن طور که 
خودش در بخشی از بيانيه  نمايشگاه نوشته: » 
بشری رو در روی مان است که دچار اضمحالل 
شده و عناصر زندگی يک به يک در محيط اش 
نابود می شوند. مناسبات او با دنيا، سرد و زنگ 
زده است و در حال پوســيدن. انسانی که حتی 
فرصت انتخــاب ندارد، روز بــه روز منعطف تر 
می شود تا زنده بماند. غافل از اينکه، از يک جايی 

به بعد اين انعطاف او را مچاله می کند«.
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دبیری اجرایی جشنواره تئاتر فجر اعالم کرد؛
برپایی هجدهمین جشنواره نمایش 

عروسکی، دهم تا هفدهم اسفند

دبيری اجرايی سی و نهمين جشنواره تئاتر 
فجر، گفت: با توجه به قطعی شدن زمان برگزاری 
سی و نهمين جشنواره تئاتر فجر در بازه زمانی 
11تا 2۰ بهمن ماه و بعد از بررسی تمام شرايط 
اجرايی و زمينه های برنامه ريزی برای برگزاری 
جشنواره هجدهمين نمايش عروسکی تهران 
مبارك، قرار شد اين جشــنواره دهم تا هفدهم 

اسفند ماه سال جاری برگزار شود.
مهدی حاجيان با اشاره به محدوديت هايی 
که در پی همه گيــری کرونا بــرای برگزاری 
رويدادهــای فرهنگــی هنری ايجاد شــده، 
افزود: هجدهمين جشنواره نمايش عروسکی 
تهران - مبارك در فضای مجازی و با بهره گيری 
از ظرفيت های اين فضا برگزار می شود. ضمن 
اينکه اين دوره از جشنواره همچون جشنواره 
تئاتر فجــر به صورت ملــی و با حضــور آثار 
هنرمندان شايسته کشــور برگزار خواهد شد 
و اميدواريم با برطرف شــدن محدوديت های 
کرونايی، در دوره های بعــدی همچون روال 
سال های قبل، جشنواره نمايش عروسکی را 
هم به صورت فيزيکی و با حضور نمايش هايی 

از کشورهای گوناگون داشته باشيم.
هجدهمين جشــنواره نمايش عروسکی 
تهران - مبارك با ياد زنده ياد گلزار محمدی، 
دبير فقيد اين جشــنواره و بــا دبيری اجرايی 
مهدی حاجيــان دهم تا هفدهم اســفند ماه 

برگزار می شود.

آثار و گروه های سی و ششمین 
جشنواره موسیقی فجر انتخاب شدند 

 هيــات انتخاب آثــار و گروه های ســی و 
ششمين جشنواره موسيقی فجر در دو بخش 

رقابتی و غيررقابتی به کار خود پايان داد. 
به گزارش روابط عمومی ســی و ششمين 
جشنواره موســيقی فجر، هيات انتخاب آثار و 
گروه ها در بخش رقابتــی 14۸ آلبوم را در 1۵ 
جلسه ارزيابی کرده است که کانديداهای هر 
بخش به زودی در جشــنواره معرفی و اعالم 

خواهد شد. 
در بخش غيررقابتی 1۰۰ گروه موسيقی در 
حوزه موسيقی دستگاهی، نواحی، کالسيک 
و تلفيقی برای حضور در جشــنواره از طريق 
فراخــوان ثبت نــام کرده اند کــه در مرحله 
نخســت ۶1 گروه انتخاب شــده و درنهايت  
 1۰ گروه بــرای اجرا بــه جدول جشــنواره 

راه يافته است. 
با توجه به وضعيت کرونا و اضافه شدن بخش 
رقابتی، جدول برنامه ها تغييرات اجرايی عمده 
نسبت به جشــنواره های قبل دارد. با توجه به 
تقسيم بندی هيات انتخاب در هر بخش، 4۰ 
درصد گروه ها از بخــش فراخوان و ۶۰ درصد 
گروه ها بــا تائيد هيات انتخاب به جشــنواره 

دعوت شده اند.


